
Essi ja Elmeri    Pronssikäärme 
- Ennen opetusta 

 

Essi: Mä en yhtään tykkää, kun on syksy. Aina sataa tai on sumua, ja on kylmä ja 

pimeäkin tulee niin aikaisin.  

Elmeri: Häh? Mut sähän tykkäät polttaa kynttilöitä, nythän on paras aika siihen.  

Essi: Joo, mut se ei paljon auta, kun pitää pukeutua lämpimästi ja mun kaikki 

ulkovaatteet on niin vanhoja ja rumia.  

Elmeri: Ai, miten niin? Viime vuonnahan sä just sait uuden takin. Eihän se voi olla vielä 

mennyt vanhaks. 

Essi: On se, muilla meidän luokan tytöillä on ihan uudet takit. Hävettää pitää omaa 

takkia edes päällä.  

Elmeri: Et voi olla tosissasi? Mun mielestä sun takki ei todellakaan ole vielä vanha. 

Essi: On se… se on vielä likainenkin, kun suttasin ruokaa siihen eilen, eikä se oikein 

lähde puhtaaksi. 

Elmeri: Miksi sä söit takki päällä? 

Essi: Kun mulla oli kiire kavereitten luo. Läksyjä tulee aina niin paljon, että niiden 

tekemiseen menee järkyttävän kauan, joten mulla oli hirvittävä kiire.   

Elmeri: Voi Essi. Onko sun elämässä mikään hyvin? 

Essi: Ois varmaan, jos pääsisin syyslomalla jonnekin ulkomaille, niin kuin Sannan 

perhe. Mut me vaan ollaan kotona ja katsotaan ikkunasta, kun vettä sataa.   

Elmeri: Höh, sulla taitaa olla vaan asenneongelma, sä et haluakaan nähdä mitään hyvää. 

Mä nimittäin oon ihan varma, että sunkin elämässä tosi paljon hyviä asioita, joista voisit 

olla kiitollinen.  

Essi: No, kerro mitä? 

Elmeri: Vaikka nämä perjantai-illat. Mä ainakin meen nyt kuuntelemaan opetusta. Sä voit 

mennä vaikka kotiin jatkamaan sun valituslistaasi. 

Essi: Hei, Elmeri, kyllä mäkin tuun. En mä halua jäädä mistään paitsi.  

Elmeri: Okei, mennään sit yhdessä. 

Essi: Jeps, mennään.  

 

 

 



Essi ja Elmeri    Pronssikäärme 
- Opetuksen jälkeen 

 
Essi: Elmeri, auta mua! 

Elmeri: Missä asiassa? 

Essi: Miten mä voisin oppia näkemään kaikkea hyvää mun elämässä? Ja miten 

voisin olla kiitollinen silloinkin, kun asiat ei tunnu hyvältä? 

Elmeri: Mä mietin ihan samaa tänään, kun kuuntelin opetusta, kun minustakin on helpompi 

valittaa kuin kiittää.  

Essi: No, tuliko sulle hyviä ideoita mieleen? 

Elmeri: Joo, mä ajattelin, että jos rupeaisin pitämään sellaista kiitoskirjaa. Jos vaikka 

kirjoittaisin joka ilta paperille pari asiaa, mistä oon kiitollinen, niin silloin varmaan näkisin, 

miten hyvin asiat minulla oikeasti on.  

Essi: Hei, tuohan kuulostaa hyvältä, mäkin voisin yrittää. Voitasko sopia, että 

viikottain kertoisimme toisillemme ne asiat, mitkä on kirjoitettu ylös?  

Elmeri: Ehdottomasti! Silloin tulisi paremmin kirjoiteltuakin, kun oltais toisillemme 

tilivelvollisia. Jos yksin päättää jotain tehdä, niin se helposti unohtuu parin päivän jälkeen.  

Essi: Joo, ja jos joskus ei muuta keksi, niin aina voi kiittää Jeesuksesta ja syntien 

anteeksisaamisesta.  

Elmeri: Todellakin. Vaikka mä joskus mietin, että miksi aina pitää puhua Jeesuksesta ja 

syntienanteeksisaamisesta, eikö se oo jo kuultu.  Mut sehän on oikeasti ajankohtainen asia 

ihan joka päivä… me tarvitaan Jeesusta joka hetki. 

Essi: Ja sekin on kiitoksen aihe, että Jeesus on aina hyvä; silloin kun kaikki asiat on 

omasta mielestä huonosti.  

Elmeri: Jeps! Mut kiitos Essi, kun oot mun ystävä ja sun kanssa voi keskustella kaikesta.  

Essi: Kiitos vaan itselles, kun jaksat kuunnella. Ja anteeksi, kun mä alkuun vaan 

valitin kaikesta.   

Elmeri: Jeps, saat anteeksi. Mut nyt mun pitää mennä, nähdään taas! 

Essi: Nähdään! 

 

 


